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ROMÂNIA                                      Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                      Secretar 
COMUNA CRASNA                                                                         Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL                        
           

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind modificarea Hotărârii consiliului local al comunei Crasna 

nr.40/21.09.2018 aprobarea Regulamentului de organizare  
a manifestărilor “Zilelor Crasnei”  

 

Consiliul local al comunei Crasna: 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului cu nr…………..;  
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr…………..; 
-  avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 
- Solicitarea cu nr.7866/31.08.2018 a Instituției Prefectului Județului Sălaj privind 

reanalizarea Hotărârii nr.40/2018; 
-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.5 alin.(3), art.26 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile art.36. alin.(2) lit. “d”, alin.(6) lit.a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă modificarea alin.(2) al punctului 2 Organizare, Etapa 1, din Anexa 
Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.40/21.09.2018 aprobarea Regulamentului de 
organizare  a manifestărilor “Zilelor Crasnei” , care va avea următorul cuprins:  

”Comisia va selecta agenții economici participanți, pe baza prezentului regulament. Selecția 
se va face în limita spațiilor disponibile din zona aprobată pentru amplasare.” 

Art.2. Se rectifică anul din data prevăzută în cuprinsul alin.(5) al punctului 3 din Anexa 
Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.40/21.09.2018 aprobarea Regulamentului de 
organizare  a manifestărilor “Zilelor Crasnei”, din 2017 în 2018.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Crasna. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
 -Primarul comunei Crasna; 
 -compartiment buget - contabilitate; 
 -www.primariacrasna.ro; 
 -Dosar Hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 
Voturi:_________”pentru” 

______”împotrivă” 
________”abţineri” 
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ROMÂNIA          
JUDEȚUL SĂLAJ         
COMUNA CRASNA 
PRIMAR        
Nr… 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
Privind modificarea Hotărârii consiliului local al com unei Crasna 

nr.40/21.09.2018 aprobarea Regulamentului de organizare  
a manifestărilor “Zilelor Crasnei”  

 
 
Prin solicitarea cu nr. 7866/31.08.2018 a Instituției Prefectului Județului Sălaj privind 

reanalizarea Hotărârii nr.40/2018 se comunică consiliului local faptul că,  urmare a verificării 
legalității Hotărârii nr. 40/21.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a 
manifestărilor "Zilelor Crasnei", a constatat faptul că actul examinat este parţial nelegal . 

Hotărârea sus menţionată cu nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
21/1996 Legea concurenţei, prin stabilirea în regulament la punctul 2 Organizare, Etapa 1, a 
faptului că pentru manifestările Zilele Crasnei " la selecţie au prioritate agenţii economici de pe 
raza Comunei Crasna" situaţie în care nu se respectă prevederile legale. 

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 Legea concurenţei: " (1) 
Sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice 
centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea Îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, 
împiedică sau denaturează concurenţa, precum: 
a) limitarea libertăţii comerţului sau autonomiei Întreprinderilor, exercitate cu respectarea 
reglementărilor legale;" 

De asemenea nu pot fi instituite obstacole în calea liberei circulaţii a serviciilor. persoanelor 
si a marfurilor, în actele normative adoptate de către autorităţile publice locale, deoarece nu se 
respectă prevederile Legii Nr. 157 din 24 mai 2005 - pentru ratificarea Tratatului privind aderarea 
Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 
aprilie 2005. 

Scopul dreptului privind libera concurenţă este de a asigura tuturor persoanelor perspective 
egale şi echitabile de acces la oportunităţi le disponibile în societate . Agenţii economici trebuie să 
fie trataţi în condiţii de echitate şi o mai mare concurenţă în cadrul selecţiei. 

În acelaşi timp, autorităţile locale ar trebui să stabilească transparent şi, să aplice în mod 
proporţional criterii de calificare şi selecţie a agenţilor economici, respectiv-un punctaj transparent 
sau alte criterii care să reiasă din prevederile regulamentului. 

Prin urmare, Hotărârea nr. 40/2l.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a 
manifestărilor "Zilelor Crasnei", a fost adoptată în mod partial nelegal, nelegalitate ce derivă din 
limitarea libertătii comertului, în functie de sediul agentilor economici şi instituirea unor obstacole 
în calea liberei circulaţii a serviciilor, persoanelor şi a marfurilor. 

În considerarea celor prezentate, solicităm Consiliului local al comunei CRASNA 
reanalizarea Hotărârii nr. 40/2l.08.2018 a Consiliului local al Comunei Crasna, în vederea 
modificării/revocării ei parţiale în sensul înlăturării din cuprinsul regulamentului a următoarei 
prevederi "La selecţie au prioritate agenţii economici de pe raza Comunei Crasna". 
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 Având în vedere cele mai sus expuse propun consiliului local reanalizarea hotărârii 
consiliului local nr.40/2018 în sensul modificării acesteia înlăturării din cuprinsul regulamentului a 
următoarei prevederi "La selecţie au prioritate agenţii economici de pe raza Comunei Crasna". 

De asemenea propun rectificarea anului din data prevăzută în cuprinsul alin.(5) al 
punctului 3 din Anexa Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.40/21.09.2018 aprobarea 
Regulamentului de organizare  a manifestărilor “Zilelor Crasnei”, din 2017 în 2018.  

Propun aprobarea proiectului de hotărâre. 
 
 

PRIMAR 

BOGYA MIKLOS 
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ROMÂNIA         APROB 
JUDEȚUL SĂLAJ        PRIMAR 
COMUNA CRASNA       BOGYA MIKLOS 
Nr… 
 

RAPORT  
Privind modificarea Hotărârii consiliului local al com unei Crasna 

nr.40/21.09.2018 aprobarea Regulamentului de organizare  
a manifestărilor “Zilelor Crasnei”  

 
Prin solicitarea cu nr. 7866/31.08.2018 a Instituției Prefectului Județului Sălaj privind 

reanalizarea Hotărârii nr.40/2018 se comunică consiliului local faptul că,  urmare a verificării 
legalității Hotărârii nr. 40/21.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a 
manifestărilor "Zilelor Crasnei", a constatat faptul că actul examinat este parţial nelegal . 

Hotărârea sus menţionată cu nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
21/1996 Legea concurenţei, prin stabilirea în regulament la punctul 2 Organizare, Etapa 1, a 
faptului că pentru manifestările Zilele Crasnei " la selecţie au prioritate agenţii economici de pe 
raza Comunei Crasna" situaţie în care nu se respectă prevederile legale. 

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 Legea concurenţei: " (1) 
Sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice 
centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea Îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, 
împiedică sau denaturează concurenţa, precum: 
a) limitarea libertăţii comerţului sau autonomiei Întreprinderilor, exercitate cu respectarea 
reglementărilor legale;" 

De asemenea nu pot fi instituite obstacole în calea liberei circulaţii a serviciilor. persoanelor 
si a marfurilor, în actele normative adoptate de către autorităţile publice locale, deoarece nu se 
respectă prevederile Legii Nr. 157 din 24 mai 2005 - pentru ratificarea Tratatului privind aderarea 
Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 
aprilie 2005. 

Scopul dreptului privind libera concurenţă este de a asigura tuturor persoanelor perspective 
egale şi echitabile de acces la oportunităţi le disponibile în societate . Agenţii economici trebuie să 
fie trataţi în condiţii de echitate şi o mai mare concurenţă în cadrul selecţiei. 

În acelaşi timp, autorităţile locale ar trebui să stabilească transparent şi, să aplice în mod 
proporţional criterii de calificare şi selecţie a agenţilor economici, respectiv-un punctaj transparent 
sau alte criterii care să reiasă din prevederile regulamentului. 

Prin urmare, Hotărârea nr. 40/2l.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a 
manifestărilor "Zilelor Crasnei", a fost adoptată în mod partial nelegal, nelegalitate ce derivă din 
limitarea libertătii comertului, în functie de sediul agentilor economici şi instituirea unor obstacole 
în calea liberei circulaţii a serviciilor, persoanelor şi a marfurilor. 

În considerarea celor prezentate, solicităm Consiliului local al comunei CRASNA 
reanalizarea Hotărârii nr. 40/2l.08.2018 a Consiliului local al Comunei Crasna, în vederea 
modificării/revocării ei parţiale în sensul înlăturării din cuprinsul regulamentului a următoarei 
prevederi "La selecţie au prioritate agenţii economici de pe raza Comunei Crasna". 
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 Având în vedere cele mai sus expuse propun consiliului local reanalizarea hotărârii 
consiliului local nr.40/2018 în sensul modificării acesteia înlăturării din cuprinsul regulamentului a 
următoarei prevederi "La selecţie au prioritate agenţii economici de pe raza Comunei Crasna". 
 De asemenea propun rectificarea anului din data prevăzută în cuprinsul alin.(5) al punctului 
3 din Anexa Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.40/21.09.2018 aprobarea 
Regulamentului de organizare  a manifestărilor “Zilelor Crasnei”, din 2017 în 2018.  

Propun aprobarea proiectului de hotărâre. 
 

SECRETAR, 
LAZAR VETURIA 

 
 
 


